
 

 

Домашні правила 

Щоб усім було комфортно на місці, у нас є правила, яких усі повинні дотримуватися. 

Ви повинні завжди виконувати інструкції наших співробітників і дотримуватися правил. Після 

прибуття ваш багаж буде перевірено співробітником. У разі злочинної поведінки або підозри у 

вчиненні кримінальних правопорушень ми звернемося до поліції. 

 

У додатку ви знайдете скорочений огляд правил будинку. Я також направляю вас на веб-сайт 

муніципалітету Стафорст, де ви знайдете більше інформації про це на загальній сторінці Україна. 

 

Розташування Staphorster Kerkweg 50 Staphorst 
Локація створена для вас і вашої родини. Заборонено дозволяти іншим людям проживати в цьому 

місці. Ви не повинні вносити жодних змін у місце розташування чи меблі. Ви щось знищили? 

Повідомте про це менеджеру локації. 

 

Кухня/їдальня 
На дошці в центральному залі є розклад для реєстрації користування кухнею. За взаємними 

консультаціями вас просять скласти розклад використання кухні для приготування їжі. Не можна 

залишати дітей на кухні без нагляду. Після використання кухні залиште кухню чистою та охайною. Всі 

речі після використання необхідно випрати. Відходи необхідно покласти у відповідний контейнер. 

 

Прибирання 
Ви несете відповідальність за чистоту своєї кімнати. Складається графік прибирання та 

впорядкування місць загального користування та коридорів. Цей розклад розміщено на дошці в 

центральному залі, де необхідно зареєструватися. Ви разом відповідаєте за чистоту та порядок. 

Відходи необхідно помістити у відповідний контейнер. 

 

Мийний агрегат 
Будь ласка, залиште душ і туалет чистими після використання. Душові кімнати класифікуються за 

номерами кімнат. Туалетні зони розділені для чоловіків і жінок. Для прання одягу є пральна машина 

та сушарка. Ви повинні подбати про власне прання одягу. 

 

Втрачені або знайдені предмети 

Знайшли щось, що не належить тобі? Передайте це менеджеру локації. Ми зробимо все можливе, 

щоб передати його законному власнику. 

 

Приймати відвідувачів 
Відвідування дозволено за умови, що про це було заздалегідь повідомлено одного зі співробітників 

на місці. Відвідувачі допускаються з 8.00 до 22.00. Бажаєте приймати відвідувачів у неробочий час? Це 

можливо лише після консультації з менеджером локації. Відвідувачі повинні дотримуватись 

побутового розпорядку. 

 

Діти 
Батьки несуть відповідальність за безпеку та поведінку ваших дітей. Якщо ваші діти не відвідують 

школу чи дитячий сад, ви несете відповідальність за нагляд за своїми дітьми. 

  



 

 

Дискримінація, переслідування та насильство 
Усі на сайті рівні, незалежно від статі, раси чи релігії. У статті 1 Конституції Нідерландів зазначено, що 

дискримінація заборонена. Дискримінація за ознакою релігії, переконань, політичної приналежності, 

раси, статі, сексуальної орієнтації чи іншого становища не допускається. Будь-яка форма агресії та 

насильства проти інших у Нідерландах заборонена і буде каратися. 

Якщо ви стали жертвою агресії, насильства або злочинної сексуальної поведінки, рекомендуємо 

повідомити про це в поліцію. Вам потрібна допомога, чи знаєте ви когось, хто потребує допомоги? 

Обговоріть це з одним із співробітників. Тоді шукається найкраще рішення. Ми обробляємо 

інформацію, яку ви нам надаєте, конфіденційно. Ми серйозно ставимося до вашої безпеки. Для 

отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.veiligthuis.nl. 

 

Наркотики, алкоголь, зброя та незаконна торгівля 
Категорично заборонено продавати або вживати наркотики/наркотики на території або на території. 

Зброя, зберігання зброї та торгівля зброєю заборонені.  

 

Правила куріння та пожежі 
Для вашої власної безпеки та безпеки інших людей використовуються наступні протипожежні 

правила. Вам заборонено палити в приміщенні. Також не повинно бути відкритого вогню, наприклад 

свічок, ароматичних букв, масляних ламп тощо. Готувати можна тільки на встановлених плитах на 

кухні. Завжди слід бути обережним під час приготування їжі. 

Категорично забороняється приклеювати пожежний сповіщувач. Не слід встановлювати пожежну 

сигналізацію, якщо пожежі немає. Якщо виникла пожежа, ви повинні мати можливість 

безперешкодно втекти. Саме тому проходи повинні бути завжди вільними. Коли спрацює пожежна 

сигналізація, негайно вийдіть з будівлі та зачекайте на площі перед локацією. Тоді дотримуйтесь 

інструкцій одного з наших співробітників. Не ставте предмети перед шляхом евакуації. Не зберігайте 

на цьому місці бензин, спирт та інші легкозаймисті речовини. 

 

Відповідальність 
Ми не несемо відповідальності за пошкодження або втрату вашого майна, навіть якщо шкоду 

спричинено іншими особами. У разі зникнення або пошкодження нашого майна ми повідомимо про 

це в поліцію. 

 

Відпочинок і тиша 
Забороняються феєрверки, звукові системи, сирени, гудки, гудки, мегафони та інші засоби, що 

викликають шум. З 22 вечора до 7 ранку має бути тихо, щоб усі могли спати спокійно. 

 

Конфіденційність 
Важлива конфіденційність. Тому забороняється без дозволу фотографувати, відео- або записувати 

приміщення, співробітників і мешканців, відвідувачів та інших осіб. 

 

Алкоголь 
Алкогольні напої заборонено вживати в громадських місцях і заборонено вживати особам, які не 

досягли 18 років. 

 

http://www.veiligthuis.nl/

